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ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL
CASTELO BRÀNCO SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ: 19.209.340/0001-55 JUCEMA: 21207206461

JOSE ORLANDO RODRIGUES CASTETO BRANCO FILHO, brasileiro, casado,regime

DA SEDE

A empresa passa a ter sua sede no seguinte endereço: RUA SANTO ANTONIO, ne 331 - SALA

01 - CENTRO, Trizidela do Vale -MA, CEP:65727-000.

l- Á vista da alteração ora ajustada, consolida-se o contato social, com a seguinte redação

MEIRA - N E EMPRESARIAL art.968P cc
A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome empresarial de CASTELO BRANCO

SERVICOS CORPORATIVOS ITDA.

CLAUSUTA SEGUNDA A sociedade limitada uni pessoal tem sua sede social, nesta cidade de

Trizidela do Vale - MA, na Rua Santo Antonio, 331 - Sala 01- centro - CEP 65.727-000,
podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular abrir ou fechar filiais em qualquer parte

do território Nacional.

CLAUSUtA TERCEIRA - OBJETO SOCIAL (art.968,lV,CCl

Atividade Principal:
8230-0/01-Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;

Atividâdes Secundárias:

18.13{-99 - lmpressão de material para outros usos;

18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas;
43.29-1{1 - lnstalação de painéis publicitários;

43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não

Especializado;

47.63-5{2 - Comércio varejista de artigos esportivos;
47 .82-2-Ol - Comércio varejista de calçados;

56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas;
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê;
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música;
53.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de

hospedagem na internet;
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade;
69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária;
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comunhão parcial de bens, sócio, natural de São Luis - MA,nascido em 14-07-1981, portador

da CNH n.e 043L2L72436 DETRAN-/MA, inscrito no CPF: 884.357.333{0, residente e

domiciliado á Travessa Crescencio Raposo, 55- Centro - Pedreiras (MA) CEP 65.725-000,

único sócio componente da sociedade Unipessoal limitada sob a firma social, CÂSTELO

BRANCO SERVICOS CORPORATIVOS LTDA, com sede na cidade de Pedreiras(MA), na

Travessa Crescencio Raposo, 55 sala 01 - centro, CEP 65.725-000 - registrada na JUNTA

COMERCIAL DO MARANHÃO sob o ne 2L2O!206461 em 06/fLl21l3 lnscrita no CNPJ:

19.209.340/0001-55, resolve, resolve, assim, alterar o Contrato Social.

CLAUSUTA PRIMEIRA
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ATTERAçÃO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL

CASTETO BRANCO SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ: 19.2G1.3IO/üD1-55 JUCEMA: 21201206451

73.12-2-oo - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de

comunicação;
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública;

74.90-1-05 - Agenclamento dê profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas;

77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal;

instrumentos musicais;

77.32-2-0! - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto

andaimes;
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes;
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto

andaimes;
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não

especificados anteriormente, sem operador;

80.11-1-01- Atívidades de vigilância e segurança privada;

87.22-2-OO - lmunização e controle de pragas urbanas;

82.11-3{0 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
82.19-9-01 - Fotocópias;
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos;

85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;

85.92-9-03 - Ensino de música;
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde;

90.01-9-02 - Produção musical;
90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares;

90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação;

90.03-5-00 - Gestão de espaços para artes cênicâs, êspetáculos e outras atividades artística;

4789-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente;
4789-G02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais;
74Lo-2 -o2- Design e decoração de interiores;
4755-5/03 - comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
4755-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho;
4742-3-OO - Comércio varejista de material elétrico;
4782-2 -of - Comérclo comercial de calçados;

4782-2 -o2- comêrcio varêjista de calçados e artigos de viagem;
4642-7-OL- Comé(cio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e

de segurança;
4673-7-00- Comércio atacadista de material elétrico;
4649-4-99- Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e

doméstico não especificados anteriormente;
4669-9-99- Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados
Anteriormente; partes e peças

ctAUSUtA QUARTA: O prazo de duração da sociedade limitada unipessoal e por tempo
indeterminado com inicio das atividades em 06/1U2013 com registro na junta comercial do
êstedo do maranhão.
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ATTERAçÃO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL

CÂSTELO BRANCO SERVICOS CORPORATIVOS I-TDA

CNPJ: 19.2G).3t10/0001-55 JUCEMA:. 2L2OL2O646L

lt6,

clÁUSUtA QUINTA: a sociedade limitada uni pessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou

fechar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual por

todos os sócios.

clÁUsuLASEXTA: O Capital Social da sociedade limitada unipessoal subscrito e

integralizado em moeda corrente nacional de RS 500.000,00 (aUINHENTOS MIL REAIS)

divididos em 500.000 (QUINHENTAS MIL) quotas no valor nominal de RS 1,00 (UM REAL)

cada, fica assim distrlbuído:

Parágrafo único: a responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas

respondera solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SETIMA : Ficam dispensadas reuniões de sócios e a lavratura de ata de prestação

de contas assim como a publicação de contas assím como a publicação e registro da

mesma,conforme preceitua o artigo 70 da Lei Complementar n' 123/2006.

CLAUSUIA OITAVâ: A Administra ção da sociedade cabe ao sócio JOSE ORLANDO

RODRIGUES CASTETO BRANCO FltHO, com poderes e atribuições de administrar
irrestritamente, autorizada o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em

atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer

dos cotistas ou de terceiros.

ctAUsUl-A NONA: o administrador declara sob as penas da Lei que não esta impedido por

Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se

acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos,

ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato a

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da

concorrência, contra as relações de consumo, a fé publica ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA: O exercício social será coincidente com o ano - calendário, terminando
em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço
patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao sócio único
proporcio-na lmente as suas quotas de capital. Podendo os lucros a critério do mesmo, serem
distribuídos ou ficarem ou ficarem em reserva na sociedade.

C|ÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: A sociedade limitada uni pessoal poderá levantar
demonstrações contábeis intermediarias, a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou

total, fusão e incorporação, retirada do sócio ou ainda, para quaisquer atos julgados pelo

sócio.

N9 DE

COTAS
VLR. DO CAPITAL

JOSE ORIÁNDO RODRIGUES CÁSTEIO BRANCO

FITHO
t00% 500.000 Rs s00.000,00

TOTAT to0% 500.000 Rs 500.000,00

NOME DO 50ClO
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ALTERAçÃO DA SOCTEDADE UNTPESSOAL

CASTETO BRANCO SERVICOS CORPORATIVOS ITDA
cN PJ : 19.209.340/m01-55 J UCEMA: 212Ot20646L

'tl(
t

CIAUSULA DECIMA SEGUNDA: O único sócio será obrigado à reposição dos lucros e das

quantias retiradas, a qualquer titulo ainda que autorizados pelo contrato, quanto tais lucros

ou quantias se distribuírem com prejuízo do capital.

CLAUSUIA DECIMA TERCEIRA: Em caso de falecimento do único sócio a sociedade limitada

unipessoal poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do "de

cujas" ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade
poderá ser dissolvida.

CIAUSUtA DECIMA QUARTA: A sociedade limitada unipessoal declara, sob as penas da Lei,

que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar n" L23,

delal2/2oo6.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: Fica eleito o foro da Comarca de Pedreiras Estado do

maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do
presente instrumento, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser futuro
domicilio do único sócio.

Lavrado em 01 (uma) via, lido, conferido, compreendido, elaborado de conformidade e nos

termos, condições e intenção propostas pelos sócios ora presente e que os mesmo assinem e

rubriquem este instrumento, assumindo integralmente as responsabilidades legais

decorrentes do presente ato, obrigando-se fielmente por si seus herdeiros legais a cumpri-lo
em todos os seus termos.

TRtZtDELA DO VALE (MAI,14lO2l2O22

JOSE ORTANDO RODRIGUES CASTETO BRANCO FITHO

SOCIO ADMINISTRADOR
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especialde Desburocralizaçáo, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e lntegração

Página 5 de 5

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CASTELO BRANCO SERVICOS CORPORATIVOS LTDA consta assinado

digitalmente por:

CPF/CNPJ Nome

88435733300 JOSE ORLANDO RODRIGUES CASTELO BRANCO FILHO

JUGENÂ

CERTIFICO O REGISTRo EÁ 16/02/2022 10!35 SOB N' 2O22O2OL7AL.

PROÍICOLO3 22O2Ol7 8L DR L5 /O2/2O22.
cóoreo oe vrnrrrceçÃo: L2202039354. crÍpJ DÀ sEDE: 19209340000155
NIRE! 21201206461. colí EFEITOS DO REGISTRO sttr L4/O2/2O22,
CÀSTEIJO BRÀIICO SERVICOS CORPORÀTIVOS LTDÀ

RICÀRDO DINIZ DIÀ8
sgcnrrÃRro-GBnÀr,

w. úÍrr€8afacLI.D. gov.br

À validadê de6tê docunento, aê 1ftprêaBo, flca Eujelto à cmprovaÇão de Eua autênticidade troÊ re6pectivos portai8,
infomndo seu6 reÊpeclivoE códigog dê verlf 1cação.

IDENTTFTCAçÁO DO(§) Â§Srl,rANTE{§)
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Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 0111212022 às 08:09:36 (data e hora de Brasília).
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CASTELO BRANCO SERVICOS CORPORATIVOS
PORTE

EPP

CÔDIGO E DESCRIÇÀO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

82.30-0-0í - Serviços dê organização dê feiras, congÍêasos, êxposiçôes e festa§

coDtGo E DESCRTÇAO DAS ATTVTOAOES ECONOMTCAS SECUNDARTAS

í 8.í 3-0-99 - lmpressão de material para outros usos
1 8,22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, sxceto encadornação e plastíÍicação
42.92-841 - Montagom de estruturas metálicas
43.29-1-01 - lnstalação dê painéis publicitários
43.99-1-02 - Montagem ê desmontagem dê andalmes e outÍas gstruturas temporárias
46.í9-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comérclo de mercadorias em geral não especializado
46.12-7-01 - Gomércio atacadista de artagos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.49.+-99 - Gomércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especiíicados
antoriormonts
46.69-9-99 - Comércio atacedista dê outras máquinas e equipamentos nâo especificados anteÍlormente; paÍtes e p€ças
46.73-7-00 - Gomércio atacadista de material elétrico
47.42-3-00 - Comércio varelista de material elétrico
47.55-5-02 - Gomercio vaÍejista de artlgos de aÍmarinho
47.55-5-03 . Comercio vaÍeJista de artigos dê cama, mesa e banho
47.63-6-02 - Comércio vareJista de aÉigos espoÍtlvos
47.82-2-01 - Comércio vareJlsta de calçados
47,82-242 - Comárcio varejista de aÍtigos de viagem
47.89-0-02 - Comércio varerlsta de plantas e florcs naturais
47.89-0-99 - Gomárcio varslista dê outros produtos não especlficados anterioÍmente
56.20-í-Oí . FoÍnecimonto de alimentoa preparados prepondêrantemênte para emprosas
56.20-í-02 . Ssrviços de allmêntação para eventos e recepções . bufê

CODIGO E DESCRIÇAO DA NATUREZA JURIDICA

206-2 . Sociedade Empresária Limltada

LOGRADOURO

R SANTO ANTONIO
NUMERO

331
COMPLEMENTO

SALA Oí

UEH

65.727-000
BAIRRO/DISTRITO

CENTRO
MUNICIPIO

TRIZIDELA DO VALE

ENDEREÇO ELETRÔNICO

GASTELOBRAN COSERVICOSCORPORATT@GmAl L.COM
TELEFONE

(99) 8í42{098

ENTE FEDERATIVO

SITUAçÁo CADASTRAL

ATIVA
DATA OA SITUAÇÃO CADASTRAL

06/11t2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA OA SITUAÇAO ESPÉCIAL

NÚMERO DE tNSCRtÇÃO
'19.209.3,10/000í-55
iIATRIZ

coiípRovANTE DE INSCRTçÃO E DE STTUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

06111t2013

CASTELO BRANCO SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

UF

itA

about:blank
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SITUAÇAO ESPÊCIAL
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REPUBLICA FEDERATTVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NOME ÉMPRESARIAL

CASTELO BRANCO SERVICOS CORPORANVOS LTDA

cilorcjl DEsõRre-o DAS ATTVTDAoES EcoNôMrcAS sEcuNDÁRrAS

59.20-'l-00 - Atividedes de gravaçâo de som ê de êdiçáo de música
63.'t1-9-00 - Tratamênto de dados, provedores de seruiços de aplicação o sorvlços de hospedagem na internet
69.20-6-01 - Ativldades de contabilldade
69.20-6-02 - Atlvldades de consultorla e auditoria contábll o tributária
73.12-2-OO - Agenclamento de ospaços para publicidadê, exceto em veículos de comunicação
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
74.í.0-2.02 - Design de interiores
74.90-í-{r5 - Agenciamento de prollsslonais para atividades espoÍtivas, culturals e aÍtisticas
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensilios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.32-2-01 - AIugue! de máquinas e equlpamentos paÍa construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outÍas estÍuturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - AIugue! de outras máquinas e equipamentos comeÍciais e industriais não especiíicados anteriormente, sem
operadoÍ
80.í1-í-01 - Atividades de vigiláncia e segurança privada
81.22-2-OO - lmunização ê controle de pragas urbanas
82.í1-3-00 - Serrliços combinedos dê oscritório e apoio admlnistrativo
82.í9-9-0í - Fotocópias
82.30-0-02 - Gasas de festas ê eyentos
85.50-3-02 - Ativldades de apoio à educação, excêto caixas escolares
85.92-9-03 - Ensino de música

cóorco e oescnrçÃo DA NATUREZA JURIUCA
206.2 . Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R SANTO ANTONIO
NUMERO

33í
COMPLEMENTO

SALA O.I

CEP

65.727-000
BAIRRO/DISTRITO

CENTRO
MUNICIPIO

TRIZIDELA DO VALE

ENDEREço ELETRÔNIco
CASTELOB RANCOSERVICOSCORPORATI@GilAl L.COilr

TELEFONE

(99) 8í42.0098

ÊNTE FEOERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

06111/20í3

MOTIVO OE SITUAÇAO CAOASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

NúMERO OE TNSCRTÇÃO

í 9.209.340r0001 -55
TIATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRçÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

0611í/2013

UF

ttA

0111212022 08:09 about:blank

Aprovado pela lnstruçáo Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 0111212022 às 08:09:36 (data e hora de Brasília).
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REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERo oE INScRIÇÁo
19.209.340/000í-55
i,ATRIZ

CoMPROVANTE DE |NSCR|çÃO E DE StrUAçÃO
CADASTRAL

OATA OE AEERTURA

Ét11120'13

NOME EMPRESARIÂL

CASTELO BRAiICO SERVICOS CORPORÂÍIVOS LTDA

E tAs

66.60-7.00 - Atlvldado8 do apolo à gostão d€ saúds
90.0í-9.{r2 - P.oduçáo mualcal
90.0í -9-{r5 - Produção do osp€láculoa do rodoloa, vaqu€ladaa I llmllara€
90.0í -9{16 - Atlvld.doa de aoro zaçáo o do ilumlnaoão
90.03. ,0 - GoBtão de oapaço! par. artos cânlc.3, oapstáculoa o outraa atlvldadsa aÍtlatlcaa

cóDtco E DEscRtÇÂo DA NAÍuREzÂ JURÍotcA
206-2 - Soçledadg Empregária Limlt da

LOGRAOOURO

R SANTO ANTONIO
NÚMERO

33í
COMPLEMENIO

SALA Oí

CEP

65.727.{t(X'
BAIRRODISTRITO

CEITRO TRIZIOELA DO VALE MA

ENOEREÇO ELETRÔNICO

GASTELOBRANCOSERVICOSGORPORÂT|@G AIL.COÍli
ÍELEFONE
(99) Eí42.{r09E

ENÍE FEDERAÍIVO RÉSPONSAVEL (EFR)

S!ÍUÀÇÀO CAOA§IRÁL
ATIVÂ

DATA OÀ SIÍUAÇÁO CAOASÍRAL

06/íll20í 3

MOTIVO DE CAOASÍRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL OATA DA SITUAÇÁO ESPECIAL

01t1212022 08.09 âbôLrt:blânk

Aprovado pela lnstÍuÉo Normativa RFB n" 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 0'l/122022 às 08:09:36 (data e hora de Brasília). Página: 3/3
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PREFEITURÀ MT'NICIPÀL DE TRIZIDEI,À DO VÀLE

SETOR DE TRIBUTOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
No 1 169

OCQB291U

Nome/Razão Social
CASTELO BRANCO SERV|ÇOS CORPORATTVOS LTDA

Endereço

RUA Santo Antonio, 331, Sala 01, CENTRO, Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000

DADOS DO CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ
19.209.340/0001-55

lnscrição Municipal
597

8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
ATIVIDADE PRINCIPAL

Requerida em'. 22 de Novembro de 2022

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívida de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é

certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e

não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de

Direito Tributário e da Legislação Municipal.

(90 dias): 20 de Fevereiro de 2023

Trizidela do Vale - MA,22 de Novembro de 2022

A aut.ent.icidade desta Certidão poderá ser conferida em:
http: //tribut.ario. aspec. com. br/portal . ma. trizideladovaLe/UCOO3 SValidarDocument.o/TOO35L-validar-documento. xhtml
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

cERTTDÃo TEGATTvA DE oÉarro

No GeÉidão: 208243122 Data da 2811012022 12:34:53

lnscriçãoEstadual: 127306099 CPF/CNPJ:19209340000155

Razão Socia!: CASTELO BRANCO SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 331 SALA 01 CEP: 65727000 - CENTRO

Telefone: (99)81420098 Município: TRIZIDELA DO VALE UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,

substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei no 7.799, de 1 9fi212002 e disposto no artigo 205 da lei

no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Codigo Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos

tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Gertidão: 120 (cento e vinte) dias:2510212023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Débito".

CERTIDÃO EMITTDA GRATUITAMENTE.

Data lmpressão: 03111t2022 10:04:47

&
ást&
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE D|VIDA ATIVA

No Certidão: 074876122 Data da 2811012022 12:35:49

lnscriçãoEstadual:'127306099 CPF/CNPJ:19209340000155

Razão Social: CASTELO BRANCO SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 33í SALA 0l CEP: 65727000 - CENTRO

Têlêfonê: (99)81420098 Município: TRIZIDELA DO VALE UF: MA

Certificamos que, após a rcalizaçáo das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na

forma do disposto do artigo 156, da lei no 2.23'1, de 2911211962, substanciado pelos artigos 240 a

242dalei no 7.799, de 1911212002, bem como prescreve o artigo 205 da lei no 5.172, de 25 de

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em

nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da CeÉidão: í20 (cento e vinte) dias: 2510212023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
httpJ/portal.sefaz.ma.gov.brl, clicando no item "Certidões" e em seguida em'Validação de Certidão Negativa
de Divida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GR.ATUITAMENTE.

Data lmpressãot O3l1 1 12022 10:05:21
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MINISTÉRO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATTVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A D|VIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CASTELO BRANCO SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
CNPJ: í 9.209.340/000í -55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

A aceitação desta certidão está condicionada à verificaçáo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http :/irfb. gov. bP ou <http://www. pgfn. gov. b e.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751 , de2t1Ol2O14
Emitida às 18:23:í8 do dia 0110812022 <hora e data de Brasília>.
Válida até2810112023.
Código de controle da certidáo: 528í.6800.4E45.63C8
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. í51 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 196ô -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisáo judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçÕes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 1 da Lei no 8.212, de 24 dejulho de 1991.

2. náo constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional(PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

rtÍ

I
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PODER JUDICÍÁR.IO
JUSTIÇA DO TRÀBALHO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE OÉgTtOS TRÂBÀI,HISTÀS

Nome: CASTELO BRANCO SERVICOS CORPORATMS LTDA (MATRIZ E FTLIATS)
CNP,J: 19. 209 .340 / 0001-55
Certidão n" : 243805:-9/2022
Expedição: oL/08/2022, às L8:25:2L
Validade: 28/0:-/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

certifica-se que cÀsTELo BRÀNCO SERVICOS CORPORÀTMS LTDA (II{.ATRIZ E
Frr,rÀrs), inscrito(a) no CNPJ sob o n" L9.209.340/OOO1-55, NÃO CONSTÀ

como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.o L2.440/201,L e

13.467/201-7, e no Ato 0L/2022 da CG,JT, de 2L de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
fnternet (http : / /www.tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORMÀçÃO rUpOnrÀr[TE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentenÇa condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciáríos, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recol-himentos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Púb1ico do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais t.ít.ulos guê, por
disposição legal, contiver força executiva.

Dúvicias e sugestões: .ndtâtst.jus.br

i :rs
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2611112022 08:51 Consulta Regularidade do Empregador
irs.

1:(

Voltar lmprimir

Certificado de Regularidade
do F'GTS - CRF'

Inscrição: L9.209.340/ooo1-55
Razão SociatrnsrELo BRANco sERVIcos coRPoRATIVos LTDA

Endereço: RUA SANTONIO ANTONIO 331 SALA 01 / CENTRO / TRIZIDELA DO VALE /
MA / 65727-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, ceftifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 2 4 / LU 2A22 a 23 I t2/ 2022

CeÉificação N úmero t 2O22Lt2402435843888780

Informação obtida em 26/tU2022 08:51 :06

A utilização deste Ceftificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a veriflcação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-cú.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsÍ '11
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CERTJUDONE-SJDP - 2472022
Código de validação: 54D5F99288

Número da guia: 22055201001384069

GERTIDAO
CERTIFICO, atendendo a requerimento verbal de pessoa

interessada q por me facultar a lei, que dando busca nesta SECRETARIA JUDICIAL DE
\ - DISTRIBUIÇAp verifiquei NAO pONSTAR, até a presente data, registro(s) dev 

REcupERÃÇÃo JUDTcTAL E FALÊNctA/colicoRDATÂ contra a empresã cn§Íelo
BRANCO SERVICOS CORPORATMS LTDA, nome fantasia CASTELO BRANCO
SERVICOS CORPORATIVOS, CNPJ sob o no 19.209.340/000í-55, endereço R
SANTO ANTONIO, No 331, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA. O referido é verdade,
me reporto e dou fé.

CERTIFICO finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a
única existente nesta Cidade e Comarca e Termo Judiciário de Lima campos e Trizidela do
Vale. O referido é verdade me reporto e dou fe. Dada e passada a presente Certidão na
secretaria de Distribuição a meu cargo, no "Fórum Desembargador Araújo Costa Neto"
nesta Cidade de Pedreiras, Eu, Sergio Roberto Cajueiro Pacheco, Técnico Judiciário, mat.
1504398, consultei, digitei e assino.

ogsenvlcôes:
'1. O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo
interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de interesses Difusos e Coletivos terão sua competência
vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.
2. As consultas foram realizadas nos'sistemas Thepis Põ e Processo Eletrônico judicial (PJe) e ABRANGE
SOMENTE AS VARAS COMUNS TO TERMO JUDICIARIO DE PEDREIRAS.

\, 3. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ e emitida em
uma única via, sem rasuras e somente assinatura do servidor (Art. 199 do Código de Normas da CGJ).
4. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por fórça da Portaria Conjunta no 1412020
TJMA e estendida às portarias no 3/,f2020 TJMA e 0112021ÍlUtR em fâce do período de Pandômia COVTD-19,
ficq4do desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site
do TJMA (Íiscalizaçâo de selos).

SÉRGIO ROBERTO CAJUEIRO PACHECO
Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo

Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras
Matrícula 1504398

Documento assinado. PEDREIRAS, 221111202210:22 (SÉRGIO ROBERTO CAJUETRO PACHECO)

CERTJUDONE-SJDP - 2472022 / Código: 54D5F99288
Valideodocumentoem@

Antes de imprimir pênsê êm sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

1

poDERJuucÉruo Do EsrADo oo uamNnÃo
Corregedoria Geral da Justiça

Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras

,

I
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CA§TELO BRANCO
sERVrçO§ GORPORATIVOS

DECLARAQIO DE CUMPR/MENTO DO 
'ÍVC§O 

)&$tt DO ART. 7o, CFl88.

Prezado Senhor

A emprxa O{SIELO BRÁN@ SERVIÇA§ CORPORÁIIVOS tfDA - ME, inscrita no

CNPJ no 79.2N.34A/00O7-55, íFÂNIASIÁ; CASTETO BRANCO SERV,çOS

CORrcRÁIIVO.S) sediada atualmente na Rua Santo Ant6nio, 337 - Sala 01 - Centro -
Trizideta do Vate - MA, CEP: 65.7274A0 neste ato representado pelo Sr. JOSÉ ORIJ4NDO

RODRTGUES CA§TEIO BRÁNCO FILHO, bnsileiro, casado, emprxário, portador da redula

de identidade 714037099-0 SSP/MA e do CPF N" 884.357.333-A0, declan, sob as

penas da Lei, que nãopossuÍ no seu quadrode pessoaí, menor de 78 (dezoito) anos em

exercício de aüvidade noturna, peri§osa ou insalubre, bem como não utilia para qualquer

trelbatho ou aüvidade, menor de !6 (dezesserg anos, exceto na condição de aprendiz, a

partir de 74 (quatone) anos, em conformidade @m o ínciso X{/.lll do art 70, da

Constítur'çâo Fedenl e com a LeÍ No; 9.854/99.

Pedreiras/ãi{, OS (ciíqco) de dezembro de 2022 (dois mil e rdnte e do§

CASTETOERANCO CORFORATTYOS IIDA. ME
CNPJ n' t9.20g 340/0001-55

José Orlando Rodrl§ues Castelo Bnnço Fllho
CPF; 884.357.333-00

RG:714031099-0
Proprietário

GÂAÍÊLO anAilCO EEEWçO, CORAamtVOg LTDA-fiE
CflPJ, íQ.Z@,94ANOí.§O Insc. Etbdtnh íd?:r&A0f.rg latc. Hutrlçlpt* §e7
Rtta Stnto lncôrrlo, ,:r, - hr, O, - Conúa - t1ídddt do Vsto - ,fA, CgP, 0§.W&O
E+ntll: çúrooroot?tlvootfumttt çem Cooíttot QO) err*2.0oeu9t1re-7e, 6

I i,j
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